
 

 

3) DISTINÇÃO ENTRE ARQUIVO, BIBLIOTECA E MUSEU 

Arquivos, bibliotecas e museus são entidades que compartilham a responsabilidade no 

processo de recuperação da informação em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e 

social, bem como o testemunho jurídico e histórico. Essas instituições cumprem seus objetivos por 

meio da aplicação de procedimentos técnicos distintos e metodologicamente aplicados. 

Os fins, em se tratando de biblioteca e museus, serão didáticos, culturais, técnicos ou 

científicos e os de arquivos serão administrativos e jurídicos. 

Documentos de arquivo: são produzidos ou recebidos por instituição ou pessoa, no 

curso de sua atividade, guardando esses documentos relação orgânica entre si. São preservados para 

a consecução de objetivos funcionais, legais e administrativos, visando à utilidade que poderão ter no 

futuro. 

 

 

De acordo com Bellotto (2007, p. 38): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de biblioteca: são resultantes de criações artísticas ou de pesquisas. 

São materiais, em sua maioria impressos, dispostos ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta, 

com objetivo primordial de informar ou ensinar. Também são caracterizados pela multiplicidade, ou 

seja, determinada obra pode ser encontrada em mais de uma biblioteca.   

 

Arquivo: é órgão receptor (recolhe naturalmente o que produz a administração 

pública ou privada à qual serve) e em seu acervo os conjuntos documentais estão 

reunidos segundo sua origem e função. Os objetivos primários do arquivo são 

jurídicos, funcionais e administrativos e os fins secundários serão culturais e de 

pesquisa histórica. A fonte geradora é única, ou seja, é a administração ou é a 

pessoa à qual o arquivo é ligado. 



 

 

 

 

De acordo com Bellotto (2007, p. 38): 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de museu: são provenientes da criação artística ou da civilização 

material de uma comunidade. Representam o testemunho de determinada época ou atividade, sendo 

utilizado para informar, de forma visual, educar e entreter. Os documentos museológicos são 

caracterizados por serem objetos bi ou tridimensionais. Eles possuem os mais diversos tipos, 

naturezas, formas e dimensões. 

 

 

De acordo com Bellotto (2007, p. 39): 

 

 

 

 

 

Para facilitar a compreensão e ajudar na resolução das questões segue um quadro 

comparativo abrangendo as principais características entre arquivo, biblioteca e museu: 

Biblioteca: é órgão colecionador (reúne artificialmente o que vai surgindo e 

interessando à sua especialidade), em cujo acervo as unidades estão reunidas pelo 

conteúdo. Os objetivos dessa coleção são culturais, técnicos e científicos. Os 

fornecedores são múltiplos (diferentes livrarias, editoras, empresas gráficas, 

empresas jornalísticas, laboratórios de microfilmes, etc). 

Museu:  é órgão colecionador, isto é, a coleção é artificial e classificada segundo a 

natureza do material e a finalidade específica do museu a que pertence e seus 

objetivos finais são educativos e culturais. 



 

 

 ARQUIVO BIBLIOTECA MUSEU 

TIPO DE SUPORTE 

Documentos 

manuscritos, 

impressos, 

audiovisuais 

(exemplar único). 

Documentos 

impressos, 

manuscritos, 

audiovisuais (exemplar 

múltiplo). 

Objetos 

bi/tridimensionais 

(exemplar único). 

TIPO DE 
CONJUNTO 

Fundos: unidos pela 

proveniência 

(origem). 

Coleção: documentos 

unidos pelo conteúdo. 

Coleção: documentos 

unidos pelo conteúdo 

ou pela função. 

FINS DE 
PRODUÇÃO 

Administrativos, 

jurídicos, funcionais, 

legais. 

Culturais, científicos, 

técnicos, artísticos, 

educativos. 

Culturais, artísticos, 

funcionais. 

OBJETIVO Provar, testemunhar Instruir, informar. Informar, entreter. 

ENTRADA DOS 
DOCUMENTOS 

Acumulação natural: 

são produzidos em 

decorrência do 

desempenho das 

atividades. 

Compra, doação, 

permuta de fontes 

múltiplas. 

Compra, doação, 

permuta de fontes 

múltiplas. 

PÚBLICO  
Administrador e 

pesquisador. 

Grande público e 

pesquisador. 

Grande público e 

pesquisador. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE CADA TIPO DE ACERVO 

ARQUIVÍSTICO A organização espelha a instituição de que tratam os documentos. 

BIBLIOGRÁFICO A organização do acervo espelha a organização dada às áreas do 
conhecimento. 

MUSEOLÓGICO A organização espelha recortes de tempo, de assunto e da memória. 

 

Paralelo entre biblioteca e arquivo  

De acordo com Paes (2004, p. 17 – 18), as características principais entre arquivos e 

bibliotecas podem ser resumidas da seguinte forma: 



 

 

BIBLIOTECA ARQUIVO 

 

ORIGEM 

Os documentos são produzidos e conservados 

com objetivos culturais. 

Os documentos são produzidos e conservados 

com objetivos funcionais. 

 

AQUISIÇÃO OU CUSTÓDIA 

Os documentos são colecionados de fontes 

diversas, adquiridos por compra ou doação. 

Os documentos não são objetos de coleção; 

provêm tão-só das atividades públicas ou 

privadas, servidas pelo arquivo. 

Os documentos existem em numerosos 

exemplares. 

Os documentos são produzidos em um único 

exemplar ou em limitado número de cópias. 

A significação do acervo não depende da 

relação que os documentos tenham entre si. 
Há significação orgânica entre os documentos. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Aplica-se a unidades isoladas. 

Preserva-se a documentação referente a uma 

atividade, como um conjunto e não como 

unidades isoladas. 

O julgamento não tem caráter irrevogável. Os julgamentos são finais e irrevogáveis. 

GÊNERO DOS DOCUMENTOS 

Documentos impressos. Documentos textuais. 

Audiovisual. Audiovisuais. 

Cartográfico. Cartográficos. 



 

 

O julgamento envolve questões de 

conveniência, e não de preservação ou perda 

total. 

A documentação não raro existe em via única. 

 

MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO 

Utiliza métodos predeterminados. 
Estabelece classificação específica para cada 

instituição, ditada pelas suas particularidades. 

Existe conhecimento do sistema, do conteúdo 

e da significação dos documentos a classificar. 

Exige conhecimento da relação entre as 

unidades, a organização e o funcionamento 

dos órgãos. 

 

MÉTODO DESCRITIVO 

Aplica-se a unidades discriminadas. Aplica-se a conjuntos de documentos. 

As séries (anuários, periódicos, etc.) são 

unidades isoladas para catalogação. 

As séries (órgãos e suas subdivisões, atividades 

funcionais ou grupos documentais da mesma 

espécie) são consideradas unidades fins da 

descrição. 

 

Concluindo, pode-se dizer que a biblioteconomia trata dos documentos individuais e a 

arquivística, de conjuntos de documentos. 


